Voor een pot met diameter 23, hoogte 21 cm
Nodig
2 bolletjes byClaire Softmix als hoofdkleur
1 bolletje byClaire Softmix als bijkleur
1 bolletje byClaire Sparkle
Haaknaald 6 en een kleinere (bijv. 3) voor het wegwerken
Schaar
De kleurencombinaties die ik gebruikte zijn:
- 026 Jade met 032 Lime met 003 Glam Gold (sparkle)
- 001 White met 023 Sea Green met 012 Fancy Purple (sprakle)
- 008 Bright Pink met 035 Salmon met 009 Mermaid green (sparkle)
Gebruikte steken
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
st = stokje
Begin met de hoofdkleur
Haak 84 l, vorm een cirkel met een hv in de 1e l. Zorg dat er geen draai in zit.
Toer 1
Haak 3 l (= 1e st en een l), hierna steeds (st in het vlgd st van de vorige toer, l), eindig
met een hv in de 2e l van het beginstokje.

Toer 2 t/m 14
Haak zoals toer 1. Let op: Toer 3, 4, 7 tm 10 en 13 tm 16 in de hoofdkleur, toer 5 en 11
in de bijkleur en toer 6 en 12 met Sparkle.

Haak nu de lijnen overdwars in hetzelfde patroon, 6 x (bijkleur, glitter, 4 x hoofdkleur).
Wat aanwijzingen:
- Werk steeds dezelfde kant op.
- Haal de werkdraad op via de binnenkant van de hoes.

- Haak heel losjes, zodat je werk niet trekt. Gebruik desnoods een grotere haaknaald.
- Elke lus beslaat 1 ‘hokje’.
- Hecht aan, steek je naald in het hokje en haak een lus. Hierna om elk boogje een lus.

- De uiteindes weef je met de kleinere haaknaald weg door de lussen aan de achterkant:

Voor een mooie afwerking haakte ik langs de boven- en onderkant nog een toer vaste,
steeds 1 om 2 vaste per hokje (het is een beetje yarn-chicken spelen, maar het kwam bij
mij goed uit).
Je kunt de maten redelijk makkelijk aanpassen door bijvoorbeeld de dwarslijnen wat
strakker te haken, of door boven en/of onder nog extra toeren toe te voegen, of door de
verhouding aan te passen.
Ik haakte de roze per ongeluk met 5 x de hoofdkleur ipv 4, en die is geschikt voor een
pot met diameter 26 tot 28.
Mocht je hem per ongeluk te wijd gemaakt hebben, kun je er eventueel aan de
binnenzijde (doorzichtig) elastiek doorheen weven (zie foto hieronder), of hem gebruiken
als colsjaal… J
En als hij toch te strak is geworden, dan rijg je een draad door de bovenkant, trek deze
aan en werk ‘m weg. Een mooie pompon erop en je hebt een muts!

